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  تدبیر جماع در پزشكي ايراني

  دستیار طب سنتي M.Dفرزانه اسداهللا پور، M.D,Ph.D*مامك ھاشمي 

 مقدمه:  

اصول ، زير شاخه يكي از »تدبیر جماع«بطه جنسي در منابع طب سنتي ايران با عبارت آداب را 

ھاي ھاي حفظ تندرستي و رسالهرساله  ھاي كلیات،در كتاب ششگانه حفظ تندرستي به تفصیل

  .باھیه مورد بحث قرار گرفته است

درباره رابطه جنسي در مكتب پزشكي ايراني  به ابعاد مختلفي توجه شده است كه نشانگر 

» زمان«پیشرو بودن اين مكتب در اين زمینه بوده است و برخي از ابعاد مورد توجه آن مانند تأثیر 

در ابعاد مختلفي كه . خارج استبر اين مسأله ھنوز ھم از دايره پزشكي مدرن و سكسولوژي 

شرايط فیزيولوژيك، شرايط   فصل،  جنس،  سن،: تدبیر جماع مورد توجه قرار گرفته عبارتند از

  ...بیملري، زمان، اعتدال و افراط در جماع، اصالح ضررھاي ناشي از جماع و 

 تعريف و جايگاه 

از . اني استيكي از اصول ششگانه حفظ تندرستي در پزشكي اير» حركت و سكون«

آنجا كه جماع حركتي بدني كه الزمه آن حركت نفساني است، تعريف شده، در اين اصل 

قويترين اسفراغ از آنجا كه  به عالوه .مورد بحث قرار گفته است) حركت و سكون(

  . ھم جايگاه دارد» استفراغ و احتقان« برشمرده شده،در اصل

  

 جماع معتدل 

بر مزاج است، اعتدال در جماع بسته به مزاج و ديگر  از آنجا كه پزشكي ايراني مبتني

 ٣در ھر  شود اما به صورت توصیه عمومي حد اعتدال يك مرتبهشرايط ھر فرد تعیین مي

و  گفته شده است )به اندازة فرصتی که برای تولید منی جدید الزم است( شبانه روز

   .بیشتر از حد اعتدالمرتبه در شبانه روز  ٢بیشتر از 

  

 ھا و اثرھاي جماع معتدلفايده   

 .ارواح و قوا دارد جماع معتدل اثرات عمومي  بر بدن،

 تقويت -

 دفع فضول -

 انعاش حرارت غريزي -

 مھیا كننده بدن براي قبول غذا -

 مفرح -

 تسكین قضب  -

 زايل كننده افكار رديء و وسواس  -

 ھاي سوداويمفید براي رفع بیشتر بیماري -

 بزرگ كننده قضیب -

 انعاش روح -
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 افزاينده روشني روح -

 تعديل قوام روح -

  

 ضررھاي جماع خارج از اعتدال 

 .شودافراط درجماع موجب ضعف در اعضاء رئیسه و معده مي

 )رعشه، فالج، تشنج، ضعف بصر(ضعف دماغ و عصب و حدوث امراض عصباني  -

 )خفقان و توحش(ضعف قلب و امراض قلبي  -

 ضعف و امراض كبدي -

 ضعف معده و قوه ھاضمه  -

 ، و قوی شدن افعال خارج از طبیعتشدن افعال طبیعی زایل -

 انیسقوط قّوت و نقصان جوھر روح َحَیو  -

 کم شدن نشاط -

 سنگینی در حرکات -

 )قلب و کبد( پیدایش خشکی در اعضای اصلی دیگر  -

 پیری زودرس -

 رفتن شادابی چھره و ضعیف شدن نبضکاھش خون و از بین  -

 کم شدن گوشت  -

 ریزش مواریک شدن و ضعف مو تا حد ب -

 آسیب به سینه و ریه -

  آسیب به کلیه و ُھزال آن -

  

 ضررھای افراط در جماع بر حسب مزاج 

این افراد احتالم کم . منی در این افراد کم و قوام آن غلیظ است: مزاج سرد و خشک -

به علت خشکی مزاج . شونددارند و کمتر از دیگر مزاجھا به سرعت انزال دچار می

   .این گروه بسیار زیاد استزیان افراط در جماع در 

دراین افراد میل . منی در این افراد کم  و قوام آن غلیظ است: مزاج گرم و خشک -

زیان افراط در جماع در این به علت خشکی مزاج . جنسی بیش از توان جنسی است

 . است ولی کمتر از زیان صاحبان مزاج سرد و خشک زیاد ھم گروه

   .کمی یا زیادی خونشان متفاوت است مضرت جماع در این افراد بر حسب

میل جنسی آنھا کم و . منی در این افراد زیاد و قوام آن رقیق است: مزاج سرد و تر -

در صورت افراط در جماع از مضرت ذبول در امان به علت رطوبت بدن . انزال کند دارند

 . شوندھای دیگر مانند درد پشت و زانو بیشتر دچار میھستند ولی به زیان

احتالم زیاد، و به  . است منی بسیار و میل جنسی فراوان در این افراد :مزاج گرم و تر -

  .شونددچار میسرعت انزال 

مضّرت افراط در جماع در این گروه کمتر از . جماع ھستنددارای بیشترین نیرو برای  

ترک جماع ضرر اقسام مزاج است و تنھا در مورد این گروه گفته شده است که  دیگر 

  . زیادتر از ضرر افراط در آن است
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 ضررھاي ترك جماع 

  . ھاي ترك جماع بیشتر به دلیل حذف اثر پاكسازي كننده آن بر بدن استرضر

 ھا و تخمدانھادرد بیضه -

 ثقل سر -

 ھا در آنھادرد مفاصل و زانوھا به علت جمع شدن فضله -

 

 ناشي از ترك جماع تدارك ضررھاي 

ضررھاي ترك جماع، اشتغال به آن است اما اگر امكانپذير نباشد در سرد راه اصلي رفع 

مزاجان خورن تخم پنج انگشت، تخم سداب با قند يا عسل و در گرم مزاجان خوردت تخم 

و ) ص(پیامبر اكرم . كاھو و تخم خرفه و غذاھاي كم گوشت و ترش توصیه شده است

ي در افرادي كه امكان ازدواج ندارند ائمه معصومین روزه داري را براي كاھش میل جنس

  .اندتوصیه نموده

  

 ضررھاي جماع در شرايط نامناسب 

 ھاي غیر طبیعي و بیماري به تفكیك عبارتند از؛ضررھاي جماع در حالت

 تجفیف رطوبت اصلیه و نقصان حرارت غريزي جماع در دوران كھولت و شیخوخت؛  -

، )عرق النساء  ورك،(سوء ھضم، درد مفاصل سّده، جماع در مبتاليان به امتالء معده؛  -

ة، در به علت انصباب مواد به اعضاي ضعیف و فتق، دوالي، استرخاء، رعشه، موت فجا

 میل حرارت به خارج

ضعف و ارخاء اعصاب به علت ضعف ناشي از جماع و جماع در حالت غلبه رطوبت؛  -

 سیالن و انصباب مواد به منابت اعصاب

 يبوست به علت تحلیل رطوبات و تجفیف بدن يزيادتجماع در حالت غلبه يبوست؛  -

ذوبان اعضا و دق به علت تأثیر حرارت در اخالط بدني و اعضاء جماع در خأل معده؛  -

 اصلي

 .مانند ضرر جماع بعد از خأل و كثرت جماع استآن ضرھاي جماع بعد از فصد؛  -

 . ر جماع بعد از فصد استبیشتر از ضر ؛ ضرر آنبعد از اسھال جماع -

  غم، ضعف قوا، انتشار و الغري بیخ آلت در صورت استمناء؛  -

  

 تدارك ضررھاي ناشي از افراط در جماع يا جماع در شرايط نامناسب 

دستورھاي راھكارھا و ، »دفع المضار الكلیه عن البدان االنسانیة«شیخ الرئیس در رساله 

ناشي از افراط در جماع يا جماع در شرايط غذايي متنوع و مفصلي براي رفع ضررھاي 

  . بیماري بر حسب مزاج فرد بیان كرده است

افراد سرد مزاج؛ آب گوشت كوفته با پیاز و زرده تخم مرغ و براي رفع ضررھاي جماع در  -

 ..ھاي پر گندنا و ، دواءالمسك، خاگینه...دارچین و 

شیر، ماھي بريان،  حلواي قلیه كدو،افراد گرم مزاج؛ براي رفع ضررھاي جماع در  -

 طالھاي سرد روي دل و جگر حسوي آرد برنج و

رفع ضرر جماع بعد از فصد؛ غذاھاي مقوي مانند زرده تخم مرغ نیم برشت، حسوي  -

 آرد نخود، چرب كردن سر به روغن گل و مورد و مالیدن پیه بز يا بط يا روغن گل به پا 
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اللحم، چیزھاي قابض مقوي مثل رب براي رفع ضررھاي جماع بعد از اسھال؛ ماء  -

سیب و مفرحات سرد يا گرم متناسب با مزاج، جويدن كندر، مالیدن روغن گل روي 

 مفاصل و پاشیدن آب و گالب به صورت

براي رفع سردرد ناشي از جماع؛ طال كردن لعاب اسفرزه يا روغن مورد، بستن رانھا و  -

 ه خوردن لعاب اسفرز بازوھا و ساقھا در حال جماع،

حجامت میان براي رفع ضررھاي جماع در مبتاليان به درد چشم؛ خوابیدن به پشت،  -

 شانه و چكانیدن آب گشنیز تازه و سفیده تخم مرغ در چشم

مبتاليان به دردھاي مفصلي؛ بستن اسفرزه روي مفصل  براي رفع ضررھاي جماع در -

امتالء معده و  دردنالك چند ساعت قبل از جماع، خوردن غذاھاي سبك، قي در صورت

 وردويت دماغ با روغن بابونه، گل و متق

براي رفع ضررھاي جماع در افراد سرد مزاج؛ حمام با آب گیاھان با مزاج گرم مانند  -

سعتر و بابونه و مرزنجوش، بويیدن عطرھاي گرم ماننند مشك و عنبر، مالیدن روغن 

 قسط و جندبیدستر به بدن، از داروھا گوارش سقنقور

رفع ضررھاي افراط جماع؛ راھكارھاي آن مشابه رفع ضررھاي ناشي از افراط در براي  -

مصرف مفرحات، مقويات، ادويه باھیه، ادويه مولد خون متین صافي و . ورزش است

ارواح و حافظ قوا مانند حب مومیايي، حب جدوار، حب ذھب، حب عنبر، لبوبات و 

و به صورت اختصاصي در افراد با مزاج معاجین باھیه و پنیمايه شتر اعرابي براي عموم 

 خشك ماءاللحم، در افراد با مزاج سرد ماءاللحم با ابازير قويه و روغن كرچك

  

 تقويت باه 

اي و دارويي فرارواني براي تقويت میل جنسي در منابع آمده راھكارھا و دستورات تغذيه

  است از جمله؛

 تراشیدن موي عانه -

 ء اللحم،نوشیدن شیر تازه دوشیده با ما  -

 .آب نخود خیسانده كه قويترين دارو از بین مفردات است -

  

 آداب اشكال جماع 

بھترين اشكال آن است كه زن به پشت خوابیده و مرد باالي زنا میان دو ران او نشسته 

تأكید بر اين وضعیت در كتابھاي مختلف سھولت خروج مني از مرد و سھولت جذب . باشد

به عالوه اگر زن در باال و . عیت قرار گیري رحم در بدن استآن توسط رحم با توجه به وض

  .مرد در پايین قرار گیرد احتمال ورود رطوبت فرج به آلت مرد وجود دارد

در منابع طب سنتي نامناسبترين شكل جماع دانسته ) رابطه جنسي مقعدي(عمل لواط 

  .شده و با توجه به حرمت شرعي، انجام آن نھي شده است

  

  بعد از مباشرتتدابیر 

پرھیز از . ھاي بعد از مباشرت در جھت رفع سردي و خشكي ناشي از جماع استتوصیه

  ھاي سرد، پرھیز از شستشو با آب سرد و محفوظ داشتن بدن از ھواي سردنوشیدني

  

 شرايط جماع مناسب 
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 )ساعت كامل بعد از غذا خوردن ٢-٣(بعد از انحدار غذا از معده باشد  -

 بیعت و شبق قوي و صادقھنگام اشتیاق ط -

 ھنگام اعتدال ھوا  -

 وجود نداشتن ھركدام از شرايط جماع نامناسب -

  

  شرايط نامناسب جماع 

شرايط زماني و نجومي؛ قمر در عقرب، تحت الشعاع، ، ھنگام كسوف و خسوف و  -

. زلزله، ھنگام طلوع و غروب آفتاب، شب چھارشنبه و شب اول و سط و آخر ماه قمري

اگر نطفه اول و وسط و آخر ماه بسته شود خطر سقط : اندفرموده) ع(امام صادق 

 .اوقات وبا و فساد ھوا .فرزند متولد شده وجود دارد و صرع  جنین و جنون

، ضعف و كوچكي جثه، پیر و )سال ٩كمتر از (شرايط بدني زن؛ سن بسیار كم  -

 العد از جماع ھاي رحمي، حائض، بعیدكھنسال و بدچھره و بدخلق، مبتال به بیماري

 كثت مباشرت بواكر -

 مباشرت با ھمجنس ھمچنانكه در شرع ممنوعیت دارد -

  

 ھای خاص زنانویژگی 

در ممنابع طب سنتی در بحث تدبیر جماع عالوه بر نکات کلی که مشترک میان مرد و زن 

  از جمله؛. است نکاتی اختصاصی نیز درباره زنان گفته شده است

فعالیت جنسی یکی از راھھای تغذیه و تقویت اندام جنسی زنان است و در درمان  -

 . بیماریھای رحم نقش کلیدی دارد

  . انزال کامل در زنان به تدریج روی می دھد -

   .از تکرار نزدیکی در زنان ضعف ایجاد نمی گردد -

   .کندحرکات انقباضی درفم رحم احساس میزن در ھنگام ارضا،  -
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 منابع: 

: قیلی خراسانی، سید محمد حسین، خالصه الحکمه، تصحیح اسماعیل ناظم، قمع -

 ١٣٨٥انتشارات اسماعیلیان، 

شرح و تنظیم استاد   ،)ق ٤٢٨تا  ٣٧٠(سینا  الرئیس ابوعلي شیخ ،الطب  القانون في  -

 تا جبران جبور، بیروت، منشورات مؤسسه المعارف، بي

مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب : خان، اکسیر اعظم، تھران چشتی، حکیم اعظم -

  ١٣٨٣سنگی،  ٤١اسالمی و مکمل، شماره نشر 

بازنويسي علیرضا  - شیخ الرئیس بوعلي سینا - دورساختن ھرگونه زيان از بدن آدمیان -

 ١٣٨٨تھران  -عباسیان

 حلیه المّتقین  -عّالمه محّمد باقر مجلسی رحمه اهللا  -


